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সীিমত
ন র ০৫.৪৬.০০০০.০০৬.০৬.০১০.১৫.৪৯২ তািরখ: 

০৮ অে াবর ২০২১

২৩ আি ন ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় অে াবরঅে াবর   ২০২১২০২১   মােসরমােসর   িবভাগীয়িবভাগীয়   র াজরাজ   সভারসভার   না শনা শ   রণরণ ।।

িসেলট িবভােগর অে াবর ২০২১ মােসর িবভাগীয় রাজ  সভা আগামী  ১৮১৮ //১০১০ //২০২১২০২১   ি াি া   তা িরখতািরখ   র াজরাজ   স ামবারসামবার
িবকালিবকাল   ৩৩::০০০০   ট ায়ট ায়  িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট মেহাদেয়র সভাপিতে  এ কাযালেয়র সে লন কে  অ ি ত হেব। 

২। উ  সভায় সংি  সকলেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  এবং িনধািরত ছক মাতােবক আগামী ১০ অে াবর
২০২১ তািরখ র ১২:০০ ঘ কার মে  চািহত ত স েহর Soft Copy (Word File & PDF File);
Unicode ফর ােট Nikosh ফে  divcomsylhetrevenue@gmail.com ই- মইেল  রণ
িনি ত করার জ  এবং হাডকিপ রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৩। উ  সভায় কান সদ  কান কারেণ অ পি ত থাকেল িবষয়  সভা অ ি ত হওয়ার েবই অবিহত করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
আেলাচ  িচ:
(ক)        িবগত সভার কাযিববরণী ঢ়ীকরণ;
(খ)        িবগত সভায় হীত িস াে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা;
(গ)        িবিবধ।

৮-১০-২০২১
অ পমা দাস

সহকারী কিমশনার
ফান: ০২৯৯৬৬৪৩৪৩৪
ফ া : ০৮২১-৮৪০০২০

ইেমইল:
divcomsylhetrevenue@gmail.com

১



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) জলা শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।
২) পিরচালক, পিরবার পিরক না, িবভাগীয় কাযালয়, িসেলট।
৩) উপ- িম সং ার কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট।
৪) জানাল সেটলেম  অিফসার, জানাল সেটলেম  অিফস, িসেলট।
৫) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, িসেলট।
৬) িবভাগীয় -িনব ক ( ন দািয় ), িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, িসেলট।
৭) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, িসেলট।
৮) সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), িসেলট।
৯) ওয়াক  পিরদশক, িসেলট।
১০) ওয়াক  পিরদশক, মৗলভীবাজার।
১১) কিমশনােরর একা  সিচব, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১২) সহকারী কিমশনার, নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
১৩) সহকারী কিমশনার, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (িব ি  এ কাযালেয়র ওেয়বসাইেট

কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১৪) াটিলিপকার-কাম-কি উটার অপােরটর, অিতির  কিমশনার (রাজ ) মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা, িবভাগীয়
কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (অিতির  কিমশনার (রাজ ) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
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